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DEMİR 

       * İthal malı çubuk demir, oluklu düz galvanizli saç, çinko levha, gemi saçları, siyah ince 

soba saçları ve profil demirlerin gerek  ambalajlarının sökülmesinde, gerekse bir mahalden 

diğer mahale naklin- 

de perakende satışları esnasında kantarlanmasından mütevellit ne nispette fire verebileceği 

konusunda yapılan incelemede :                 

         Avrupa'da tatbik edilen siklet tespiti usulleriyle memleketimizdeki usuller arasında bir 

fark bulunduğu bildirilerek, perakende   olarak yapılan her türlü düz galvanizli saç, siyah ve 

DKP saç levha ve ruloları, her çeşit demir, çinko levha, teneke ve emsali eşya satışlarında 

orjinal Avrupa faturalarındaki vezinlere nazaran % 5'e kadar bir noksanlık vaki olabileceği, 

tespit edilmiştir.                         

         İthal malı yuvarlak demirlerin limanlarımızdan FOB tesellüm  edilerek yurdun muhtelif 

yerlerine kamyon veya trenle sevkleri sırasında :                                                                

         a) İki memleket arasındaki hava basınçları sebebiyle tartı farkı ve oksidasyon neticesi % 

1 ila % 1.5 nispetinde,                 

         b) Her birisi için ayrı olmak üzere, toptancı ve perakendecilerde ise tartı farkından 

mütevellit yüzde yarım nispetinde fire ve zayiat olabilir.                                                       

       * Anlaşmalı ve APA memleketlerinden kütük ithal ederek haddehanelerine teslim edilen 

bahse konu kütüklerin depoda kesilmeleri ve tartılmaları esnasında zuhur edecek noksanlık % 

1/2 (yüzde yarım)'a  kadar normal addolunabilir.                                            

       * Saç, profil demir, teneke ve çinko levha, çinko külçe firesi: 

         Aşağıda isimleri yazılı emteanın muhtelif tarihlerde ithallerinde vapur ve yolda zayii, 

depoda tartı ve oksidasyon neticesinde husule gelebilecek fire nispetleri :                                   

                                  İthalatçıda Toptancıda Perakendecide 

                                  ----------- ---------- ------------- 

İthal malı otomat çeliği yuvarlak                                      

ve altı köşe                          % 2        % 0.5       % 0.5     

İthal malı yuvarlak imalat çeliği                                      

10 mm.den 100 mm.ye kadar             % 2        % 0.5       % 0.5     

Halitalı çelikler                     % 2        % 0.5       % 0.5     

10 mm.den 150 mm.ye kadar demirler    % 2        % 0.5       % 0.5     

1 mm.kadar siyah saç, DKP saç,                                         

levha ve rulo                         % 2        % 0.5       % 0.5     

1 mm. kadar galvanizli saç            % 2        % 0.5       % 0.5     

Teneke levha                          % 3        % 1                   

Çinko levha                           % 3        % 1                   

       * Dökümü aşağıda gösterilen malzeme için nevine göre % 5 ila  % 10 nispetinde fire 

verir, çok hususi bir imalat olursa bu nispet  % 15'e kadar yükselebilir.                                             

         32'lik boru,                                                  

         25'lik boru,                                                  

         21'lik boru,                                                  

         19'luk boru,                                                  

         16'lık boru,                                                  

         13'lük boru,                                                  

          8'lik boru,                                                  

         40 x 40 x 4 ebadında köşebent demir,                          
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         25 x 25 x 5 ebadında köşebent demir,                          

         30 x 30 x 3 ebadında köşebent demir,                          

         Galvanizli çember.                                            

       * İthal malı elektrolitik ve kok tenekelerin toptan satışlarında, ambalaj farklarından, tartı 

farklarından, ithal edilen bu nevi  malların libreden kiloya tahvili sırasında % 2'ye kadar 

eksilme zuhur  

edebilir.                                                              

       * İthal malı ve Karabük kütüklerinden, inşaat demiri imali  esnasında % 6 fire ve hadde 

bozuğu, 130'luk yerli izabe kütüklerden inşaat demiri imali esnasında ise % 10 nispetinde fire 

ve hadde bozuğu 

normal görülmüştür.                                                    

       * Pik 10'ar tonluk partiler halinde satın alınıp, 500 ila 1.000 kiloluk perakende 

satışlarında tartı, çapak ve tozlardan mütevellit % 1'e kadar fire vermesi normaldir.                                    

       * İnşaatta kullanılan muhtelif ebattaki demirlerin alış, satış arasındaki fire nispeti bekleme 

müddeti, pas vaziyeti ve kantar farkı göz önünde tutularak % 1'e kadar normal kabul 

edilebilir.               

         Galvanizli saçların fabrikada veya mağazada satışı esnasında tartıdan mütevellit % 05 

(binde beş)'e kadar kantar farkı normal kabul edilebilir.                                                            

       * Yuvarlak inşaat demirinin Karabük ve İstanbul'daki haddehanelerden kamyonla nakli 

ve satışa arzı sebebiyle fire durumu :           

         Demirde nakliye firesi yoktur.                                

         Demir satışlarında toptancı ve perakendecide ayrı ayrı olmak üzere tartı farkından 

mütevellit % 0.5 (Yüzde yarım) fire verilebilir. 

       * Yuvarlak çubuk demirler toptan ve perakende alım satımlarda bekleme müddetleri, pas 

vaziyetleri ve vezin farkları göz önünde bulundurularak % 1'e kadar fire verebilir.                               

       * Perakende oluklu galvaniz saç satışlarında %o5 (binde beş)'e,kadar, DKP saç levhalarda 

%o5 (binde beş)'e kadar noksanlık  vaki olabilir.                                                              

         Siyah saçın yerli ve oksidasyondan mütevellit toptancı ve perakendecide ayrı ayrı olmak 

üzere % 0.5 (Yüzde yarım) fire vermesi  normaldir.                                                             

       * 15 mm. saç, 20 mm. saç, 25 mm saç, 30 mm. saç, 40 mm. saç, 50 mm. saç, 60 mm. saç, 

70 mm. saç, 80 mm. saç, 90 mm. saç, 100 mm. kalınlığındaki saçlar oksijen ile kesimlerinde 

beher metre boyda ve beher milimetre kalınlık için 72 gr. fire ve zayiat verebilir.         

       * Kütük demirlerden yuvarlak inşaat demiri imalinde muhtelif safhalarda doğabilecek fire 

nispetleri :                               

         1) Sıcak haddeleme yöntemi ile kütükten ilk imalattaki tufal firesi,                                                                

         A) Yuvarlak demir ve filmaşin işlenmesinde                    

            6 mm. çap ile 12 mm. çap için ortalama % 6                 

           14 mm. çap ile 20 mm. çap için ortalama % 5                 

         B) Lama ve profiller için ortalama % 6                        

         2) Değerlendirilebilen hadde bozuğu ve imalat artığı oranı  ise % 6.5-7'dir.                                                       

       * Demir köşebent, NPU, NPI gibi ürünlerin alım-satımında %o 5 civarında fire ve zayiat 

olabilir.                                     

       * Her nevi metal alım satım işinden dolayı, kantar riski ve fire oranı % 1'e kadardır.                                             

       * Kangal halindeki demirin arındırılması için yaptırılan asit banyosundaki demir firesi 

%04 (binde dört)                             

         Transmisyon çekiminden sonraki kesim ve uç-baş firesi %1-3    
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         Ovalama sırasındaki çapak firesi: özel imalat sözkonusu olduğundan, genel bir oran 

vermek mümkün değildir. Yapılan işin mahiyeti  ve koşulları gözönüne alınarak fire hesap 

edilir.                      

         Galvanizli bidon (gijon) imalinde fırınlama galvanizleme sırasındaki yan madde kaybı, 

üretilen bijonun ölçüsüne göre, her iş için ayrı hesaplanır. Genel bir oran vermek mümkün 

değildir.           

       * Kolonluk ve etriye kesimi fire oranı % 10 civarındadır.       

       * Toptan alınan kangal demir çivinin tel, etriye ve çiroz       

haline getirilmesi esnasında kilo bazında fire oranı % 5 olup, imalat sırasında oluşan atık 

maddenin (hurda,demir) ekonomik değeri olmaz.    

       * Betonarme yapıların imalatı esnasında demir donatısının imalatı, yani projeye göre 

kesimi ve bükümü yapılırken oluşan fire oranı % 6-8'dir.                                                             

       * Demir-çelik sektöründe firmaşin ve çinko hammaddesinden galvanizli tel üretimi 

esnasında çinko ve filmaşin'de % 3 oranında fire  oluşabilir.                                                            

       * İthal edilen dökme halde pik demir yükünün yurt dışından Türkiye'ye deniz yolu ile 

taşınmasında uygulanabilecek fire oranı % 1,5  ila % 2  arasındadır.                                                  

 

 

 

BAKIR 

Kontüni sistemde Bakır – Bakır alışımlarında Takoz döküm ve Çeşitli Profiller İmalatında 

Kullanılan 

Hammadde Türlerine Göre Fire Oranları: 

1 -) Kullanılan Hammaddeler: 

Pirinç, bronz ve alpaka alaşımlarının hazırlanmasında % 50 oranında hiç alaşıma girmemiş 

yeni 

malzeme ve hurda malzemeler kullanılacağı esas alınmıştır. 

A – Hurda Malzemeler 

Yağlı ve yağsız pres artıkları (bakır, pirinç, bronz, alpaka) 

Yağlı ve yağsız torna talaşı (bakır, pirinç, bronz, alpaka) 

Yanık, soyma bakır teller 

Bakır tellerin kırılması ile elde edilmiş, granül bakır (bünyesinde % 1–2 plastik bulunabilir.) 

B – Yeni Malzemeler (Hiç Alaşıma Girmemiş) 

Blister, rafine, filmaşin, katot bakırlar 

Distile veya elektrolitik çinko külçeler 

Elektrolitik kurşun külçeler 

Elektrolitik nikel parça veya levhaları 

Saf kalay, bakır – fosfor, metalik mangan 

2 -) Kontinü Döküm Fireleri: 

Endüksiyon ocaklarında ergitme – bekletme periyotlarında oluşan yanma, buharlaşma, curuf 

teşekkülü ve etrafa dökülmelerin sebep olduğu kayıplar şeklindeki fireler ve çeşitli metalik, 

metal ve metal oksitlerinden oluşan, değer taşıyan ramat yüzde oranları aşağıdaki gibidir. 

Kontinü Dökümle Üretilen Fire (%) Ramat (%) 

A- Bakır Takoz 6 – 7 9 – 10 

B - Bakır Lamba 5, 5-6, 5 9 – 10 

C – Bakır Filmaşin 5, 5-6, 5 9 – 10 
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D – Pirinç lama 6 – 7 9 – 10 

E – Pirinç Takoz 6, 2-7, 2 9 – 10 

F – Pirinç Filmaşin 6, 2-7, 2 9,7–10,5 

G – Bornoz Lama 6 – 7 9 – 10 

H – Alpaka Lama 6, 7-7, 7 9,7–10,7 

I – Alpaka Filmaşin 7, 3-8 10 – 11 

Not : Her çeşit lamanın alt ve üstünün frezelenmesinden meydana gelen % 1, 5-2 fire oranı 

(b,d,g,h) yukarıdaki % fire oranlarına dahil edilmiş olup frezeleme yapılmadığı taktirde bu 

oran 

düşülür. 

3 -) Mamul Tarifleri ve Frezeler : 

A – Mamul tarifleri : 

- Pirinç Çubuk : 2 – 30 mm. Yuvarlak veya altı köşe 

- Bakır bronz ve alpaka şeritleri : 0, 10 – 5 mm. kalınlıkta (Ort : 0.5 mm.) 

- Alpaka tel : 0, 15 – 3 mm. teller 

- Lama : 10 – 20 mm. kalınlık ve 40 – 700 mm. genişlikte, muhtelif boyda düz veya kangal 

halindeki platinalar. 

B – Yarı mamullerden mamul elde edilirken aşağıda belirtilen hususlar işyerinde tespit 

edilmiştir. 

Fireler ve ramat oranları bu tespitler baz alınarak hesaplanmıştır. 

Bakır takozlardan bakır lama elde edilirken: % 20 – 25 hurda çıkmaktadır. 

Pirinç takozdan pirinç çubuk : % 20 – 25 

Bakır lamadan bakır şerit : % 15 – 20 

Pirinç lamdan pirinç şerit : % 15 – 18 

Pirinç filmaşinden pirinç tel : % 8 – 12 

Bakır filmaşinden alpaka tel : % 15 – 20 

Bronz lamadan şerit elde edilirken % 15 – 20 hurda çıkmaktadır. 

Yukarıda açıklanan arayiş hurdaları imalatta tekrar kullanıldığından fire olarak 

değerlendirilmemiştir. 

C – Mamul üretimlerinde fire ve ramat oranları aşağıda ki gibidir. 

Mamul cinsi Fire (%) Ramat (%) 

Bakır takozdan bakır imali 1, 5 – 2 2 – 2, 5 

Pirinç takozdan pirinç çubuk 1, 5 – 2 1 – 5, 2 

Bakır lamadan bakır şerit 1, 5 – 2 2 – 2, 5 

Pirinç lamadan pirinç şerit 1, 1 – 5 1 – 1, 5 

Pirinç filmaşinden pirinç tel imali 0, 9 – 1, 2 1, 2 – 1, 5 

Alpaka lamadan alpaka şerit 1, 5 – 2 2 – 2, 5 

Alpaşa filmaşadan tel 1, 1 – 5 1 – 5, 2 

Bakır filmaşadan bakır tel 1, 5 – 2 1 – 1, 5 

Bronz lamadan şerit 1– 2 2 – 2, 5 

Not : 1. Yukarıda fire oranlarına her imalat aşamasında meydana gelen arayış hurdalarının 

aynı 

işyerindeki müteakip erğitmelerinde oluşan fireleri de kapsamakta olup, 1 kğ. Yarı mamulden 

1 kğ. 

Mamul oluşuncaya kadar gerçekleşen tüm fireler dahil edilmiştir. 

2. İş yerinde oluşan tüm ramatlar değer taşımakta olup içerisinde % 15 – 30 arasında metal 
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bulunmaktadır. 

BAKIR LEVHA 

İmalat sırasında tahassül edecek kendi arayışının kullanılması suretiyle bakır levha imalatında 

hammadde bazına göre fire ve tali madde yüzde nispetleri : 

Mamulun cinsi % Nispeti 

1 -) Elektroliz ameliyesinde başlayan tesislerde elektrolitik bakır 

külçeden levha imalatında toplam fire nispeti (0.50-0.99 mm. kalınlıkta) 7,5 

Bu imalatta tahassül eden küllü değirmen arayışı 12, 4 

2 -) Rafine bakır külçeden levha imalatında toplam fire nispetleri 6,3 

(0.50 – 0.90 mm.) (daha kalın levhalarda bu fire % 3 e kadar olabilir.) 10.5 

3 -) Kalaylı veya kalaysız hurda bakırdan levha imalatında toplam fire 9-12 nispetleri 10,5 

 

 

ARPA 

Alımından satımına kadar Tahmil ve Tahliye oranı ........: % 1 

Kantar farkı.......................................................................: % 0.5 

Depolama farkı ................................................................: % 1 

Ezme firesi .......................................................................: % 2 

Toplam ............................................................................: % 4.5 

 

 

BUĞDAY 

Buğday, mısır arpa, sorgun, tapioka gibi hammaddelerin nakliyeleri yatay depolarda dökme 

ve 

çuvallı olarak bekletilmelerini, kullanma, sevk ve üretilmiş yem haline gelip satılana kadar 

süre 

içinde uygulanacak fire oranı % 1 

Alımından satımına kadar Tahmil ve Tahliye oranı % 1 

Kantar farkı % 0,5 

Depolama farkı % 1 

Toplam % 3,5 

100 kg. buğdayın içindeki analiz düşüldükten sonra, geri kalan net buğdaydan, fabrikanın vals 

uzunluğuna göre, asgari % 68 un, % 12 bonkalite, % 12 kepek, % 8,5 razmol; azami % 70 

un, % 10 bonkalite, % 9,5 razmol, % 12 kepek elde edilir. 

1-Buğdayın temizlenme esnasında bünyesindeki yabancı maddelerin miktarı kadar fire ve 

zayiat 

verir. Bunun dışında öğütülme esnasında herhangi bir fire ve zayiat bahis konusu olmayıp 

buğdayın nem kazanması suretiyle ağırlığı artabilir. 

2-Un ve irmik imalinde yabancı maddeler taş, toprak, fiğ, karamıl vs.den oluşur. 

3-Buğdayın fabrikalarda un haline gelirken yıkanma ameliyesi esnasında almış olduğu nem ve 

ayrıca sert buğdaylara verilen sudan mütevellit ağırlık artışı buğdayın cinsine ve 

bünyesindeki rutubet miktarına göre değişebilmekle beraber ortalama olarak % 1-2 civarında 

bir artış meydana gelebilir. 

1-Aşağıdaki yüzdeler, buğday bünyesindeki yabancı madde nispetine ve buğdayın normal 

veya 

fazla kırıklı olmasına göre değişir. 
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2-Temizlenmiş buğdaydan % 80 un (80 randımanlı), % 21 kepek razmol alınır. 80 randımanlı 

unlarda ekseriyetle bonkalite çekilmez. Arzu edilirse % 1 civarında alınabilir. (Bu piyasada 

çift sıfır, tek sıfır tabir edilir) o takdirde buğdayın cinsi ve verimine göre % 79-95,5 un ve % 

1- 

1,5 bonkalite alınabilir. Bonkalite alındığı takdirde, takriben % 79,5 un ve 21,5' kg. kadar 

razmol ve kepek alınır (yani 100 kg., temizlenmiş buğdaydan rutubet farkı ile beraber 101 kg. 

civarında un ve tali hasılat alınabilir.) 

3-Buğdayın cinsi ve kalitesine göre: temizlenmiş buğdaydan % 74-76 takriben 74-76 kg 

randıman 

un, % 5 bonkalite, % 21 razmol kepek elde edilir. 

4-Gıda nizamnamesine göre, çavdar nispeti buğdayın bünyesindeki çavdarla birlikte % 10'u 

aşamaz. Buğdayla beraber kırılır. Ayrıca bir yan ürün veya fire mevzu bahis değildir. 

5-Un 74/76 randımanla çekildiğinde takriben 80 randımana kadar (yani % 5-6) ikinci kalite un 

verir, 

buna bonkalite denir. 

Un fabrikasında imalata verilmek üzere dökme olarak kamyonla sevkedilen buğday ve 

çavdarın, doldurma-boşaltma ve nakli sırasında normal şartlarda verebileceği fire nispeti % 1'i 

geçmez. 

Buğday, kepek ve razmolün yıllık fire ve zayiat nispeti takriben % 0,5 ila % 1 civarındadır. 

Ancak bu oran, bahsi edilen emtianın muhafaza edildiği yerin durumuna, muhafaza süresi 

içindeki hava şartlarına göre değişebilir. 

Buğday, kepek ve razmolun normal şartlarda doldurma, boşaltma ve nakli sırasında 

verebilecekleri fire ve zayiat nispetleri ise nakil vasıtasının cinsine (kamyon, traktör, demir ve 

deniz yolu) hava şartlarına, nakliyenin dökme ve çuvallı oluşuna göre değişmekle birlikte bu 

oranın da % 1'e kadar olması normaldir. 

Normal ve bazen çift aktarma suretiyle nakliye esnasında ve açıkta depolama sebebiyle 

buğdayın verebileceği fire ve zayiat oranı % 1,5 ila % 2'ye kadar normal kabul edilir. 

Buğday müstahsilden ve Toprak Mahsulleri Ofisinden alınarak, değirmene gelinceye kadar 

kurutma ve saçılma gibi nedenlerle % 0,25 nispetinde fire verir. 

Buğdayın mekanik depolanması sırasında gerek seyyar elavatörler ve gerekse tesisin  

bünyesindeki mekanik taşıyıcılarda husule gelecek sürtünme, sıkışma, ezilme ve cidarlara 

çarpma neticesinde % 1'e kadar bir fire meydana gelir. 

Stoklamalarda, şakülü depolarda irtifa, kuyunun istiabına göre, ufki depolarda ise 2.90 metre 

olduğu dikkati nazara alınmak suretiyle, gerek ufki, gerekse şakülü depoların gözle 

görülmeyen ve kontrol imkanı olmayan herhangi bir yerinde husule gelen rutubetlenme ve 

muhtelif sebeplerle haşerelenme neticesinde durum farkedilinceye kadar da bir firenin 

gelmesi tabiidir ve bu nispet de % 0,5 olur. 

Buğdayın temizlenmesi sırasında % 3 miktarında ot, saman ve bit yenikli tane ve yabancı 

tohumlar, % 1 miktarında ise taş-toprak bulunur. 

Tüm bu zayiatlar dışında buğdayın bünyesinde bulunan nem oranına göre nem alabileceği, 

yabancı maddelerden ve olabildiğince kırık tanelerden arındırılmış sert buğdayın yıkama ve 

tavlama müddeti uzun tutularak % 2,5-3 nispetinde nem verilir. (kaliteli ve sarı renkte irmik 

alabilmek için.) 

Buğdayın işlenmesi üç aşamada gerçekleşmektedir. 

1. Depolama: 

Buğday üreticiden alındıktan sonra, özelliklerine göre depolara yerleştirilir. Buğdayın 
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fabrikaya sevk 

edilmesi sırasında ve nakil vasıtalarına aktarılması sırasında fire vermesi söz konusudur. 

Depolama işlemi iki şekilde olmaktadır. 

a) Üretim öncesi depolama: Buğday cinsi ve kimyasal özelliklerine göre mevcut depolara 

alınır. 

Depolarda muhafaza edilen, değişik özelliklere sahip buğday karıştırılarak üretime sevk edilir. 

Depolarda uzun muhafaza edilen buğday da çürüme, kızışma, bozulmadan kaynaklanan 

kayıplar olmaktadır. Harman sezonunda % 14 dolaylarında olan buğdayın nem oranı bir ay 

sonunda % 2-3 oranında düşerek, % 11-12 değerine inmektedir. Bu nedenle üretim öncesi 

depolama aşamasında meydana gelen kayıplar toplam olarak % 1-3 dolayında 

gerçekleşmektedir. 

b) Üretim aşamasındaki depolama: Buğday üretime girmeden önce elde edilecek unu 

özelliklerine göre fabrika içerisindeki dik silolara taşınır. Burada belli oranlarda karıştırılarak 

temizleme ve yıkama bölümüne sevk edilir. 

1-) Un imalatı iki aşamada gerçekleşmektedir. 

a) Birinci Aşama: Depolarda muhafaza edilen buğday kalite özelliklerine göre karşılaştırılarak 

temizleme bölümüne sevk edilir. Buğday önce kaba pislik diyebileceğimiz taş, kum, toprak 

vb. yabancı maddelerden arındırılır. Daha sonra hava akımından yararlanılarak içerisindeki 

toz, saman, sap gibi yabancı maddeler, mıknatıslardan geçirilerek de demir ve metal 

parçacıkları ayrılır. 

Yıkama aşamasına gelen buğday dinleme silolarına gönderilir. Dinleme silolarında 

özelliklerine göre 20-30 saat kalan buğday, kabuk soyucu makinalardan geçirilerek tavlama 

ambarına alınır. 

Burada 4-6 saat kalan buğday üretime verilir. 

b) İkinci Aşama : İçerisine belli nemi alarak öğütülmeye hazır duruma gelen buğday valslerde 

kırılarak, ezilerek öğütme işlemine tabi tutulur. Kırılan buğday eleklerden geçirilerek, un, 

kepek, razmol, bonkalit olarak kısımlara ayrılır. Selüloz tabakası ile endospera arasındaki 

bölüm bonkalit ve razmolu oluşturur. Öğütülen buğdaydan iki ana madde elde edilir. Birinci 

un, diğerleri ise yan ürünler diye adlandırdığımız kepek ve razmoldur. Bazı firmalar 

teknolojilerine göre bonkalite razmol kepeği tek bir siloda karışık olarak toplayarak tek kalme 

halinde tali madde adıyla pazarlamaktadırlar. 

BUĞDAYIN UN VERİMİ 

Buğdaydan elde edilecek unun verimi özgül ağırlıklarıyla orantılıdır. İklim şartlarına ve 

tesislerin teknolojik özelliklerine göre büyük değişiklikler göstermektedir. Özgül ağırlığı 750 

gr. / cm 3. Gelen buğdaydan azami % 70-75 beyaz unlu madde elde edilir. Geriye kalan 

kısmını ise kepek ve razmol oluşturmaktadır. Elde edilen unlu maddenin tipine göre un gerçek 

un ve kara un denilen iki tipe ayrılmaktadır. Tip 1 denilen un elde edilecekse pike denilen 

selüloz parçacıkları ve kepek tarafından boyanabilen nişasta ağırlıklı zayıf unlar ayrılır. 

Ayrılan bu una kara un, diğer bir deyişle köylü unu denilir. Eğer tip 2 özelliklerinde un 

üretilecekse alınan kara unun oranı daha azalır. 

Örneğin; Tip 1 niteliğinde bir un ortalama %65 oranında alınır. Geriye kalan kısım kara un 

veya bonkalite olmaktadır. Üretilen un randımanı, kaliteyi belirlediği için buğdayı un 

veriminden ziyade müşterilerin isteği doğrultusunda randıman değişikliği yapılır. Örneğin 

üstün vasıflı bir unda bu oran % 50’ye kadar inebilir. Geri kalanı kara un veya bonkalitedir. 

Bazı firmalar unun bir türevi olan bonkaliteyi ve kara unu ayrıca paketleyip razmol ile 

karıştırırlar. Elde edilen bu una tek kulak (00çift sıfır) denilmekte ve daha yüksek bir fiyattan 
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satışı yapılmaktadır. Üretimde teknoloji ve  buğdayın niteliği çok önemlidir. Çıkan bu ürün 

yem fabrikalarına ve yem besicilerine satılmaktadır. 

Kırık buğdaydan başka, taş parçaları, kavuz, metal parçalarından oluşan değersiz çıkıntılarda 

buğdaydan alınır. Değersiz çıkıntının oranı % 1,5-3 arasında değişmektedir. Ortalama bir 

rakam verecek olursak, üretime verilen bir buğday temizleme aşamasında % 1,5-3 arasında 

fire verilebilir ve yine % 2-3 oranında kırık buğday ve kavuz ayrılır. Temizlenmiş buğdayın 

ağırlığı verilen rutubet sonucu % 1-1,5 artar. 

3) Kül Oranı : Unda bulunan yabancı madde oranıdır. Külün ölçülebilmesi için klozelerle 3 

gr. Un özel ısıtılmış kül fırınlarına koyulur. Kül fırınının içinde 900-1000 derece ısıda 2-3 saat 

bekletilir. 

Çıkarıldıktan sonra soğumaya bırakılır. Klozenin içerisinde kalan kül hassas terazide tartılır. 

Aradaki fark unun içindeki kül oranını verir. Kül oranına göre un 6 tipe ayrılır. 

% KÜL KURU MADDE % KURU GLUTEN KURU MADDE 

TİP EN ÇOK EN AZ 

Tip 1 0,50 9,0 

Tip 2 0,60 9,0 

Tip 3 0,65 8,5 

Tip 4 0,88 8,5 

Tip 5 1,25 8,5 

Tip 6 2,00 8,5 

4) Un üretiminde buğdayın nem oranı çok önemlidir. Valslerde kırılan buğdayın ideal rutubeti 

% 14-16 arasında olabilir. Nem oranı bu değerlerin altında veya üstünde olan buğdayda 

nişasta selüloz yapışık kalacak ya da kepekten boyanacaktır. Bu durum un verimini düşürür 

ve kalitesini bozar. 

 

 

ÇİMENTO 

Çimentonun patlama ve dökülmesinden % 1’e kadar fire vermesi normaldir. 

Çimentonun fabrikadan tesliminden sonra motor ve kamyonla nakledilmesi, depoya 

boşaltılması, tekrar yüklenmesi sırasında % 5’e kadar zayiat vermesi (nakliye ve depolama 

zayiatı beraber), toptan veya perakende alım satımında depolamadaki zayiat nispetinin ise % 

1’e kadar (yalnız depolama) normal kabul edilebilir. 

Hazır çimento üretiminde fire ve zayiat oranı % 1,5 civarındadır. 

İmalata verilen dökme çimentonun firesi, yaklaşık olarak % 10 civarındadır. 

Toptan torbalı çimento satışında meydana gelebilecek fire oranı % 1’dir. 

 

 

GÖZLÜK CAMI VE ÇERÇEVESİ 

Gözlük camı ithalinde : % 2-3 

Gözlük çerçevesi toptan satışında : % 2 

Gözlük camı toptan satışında : % 2 

Gözlük çerçevesi ithalinde : % 2 Nispetinde fire vermesi normaldir. 

Gözlük camı ve çerçevesi için kabul edilen fire her envanterde (yıl sonu yapılan sayım) nazarı 

itibare alınır. 

1) Gözlük camlarının yurt içinde muhtelif sebeplerle yapılan nakil ve paketleme dolayısıyla 

fire nispetinin % 5-6 civarında, 
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2) Gözlükçülerin perakende satışlarında, camların kesilerek çerçeveye monte edilmesi için 

yapılan çeşitli işçilik safhalarında ortalama fire nispetinin % 35 civarında olması normaldir. 

Gözlük çerçevesi : işçilik esnasında % 10 nispetinde fire ortaya çıkmaktadır. 

Cam ve çerçeve toplamda gözlük ibaresi alır. Bununda işçilik ve firesi %45 dir. 

 

 

HAZIR BETON 

Hazır beton imalatında fire 3 maddede vardır. Bunlar: 

1) Çimento % 3 (su yediğinde) 

2) İnce agrega % 6 (ince kum – mıcır karışımı esnasında) 

3) Kaba agrega % 4’tür. (kaba kum – çakıl karışımı esnasında) 

4) 1 m3. Beton imalatında kullanılabilecek miktarları: 

 B – 160 : B – 225 : 

0.500 m3. Kum 0.530 m3. Kum 

0.350 kg. çimento 0.350 kg. çimento 

0.750 m3. Çakıl 0.720 m3. Kırmataş 

125 litre su 125 litre su 

Grobeton : 

0.580 m3. Kum 

0.250 kg. çimento 

0.810 m3. Kırmataş 

125 litre su 

 

 

İÇKİ 

ŞARAP: üzümdeki randıman nispeti % 65-70 (samilen, şansu ve papazkarası cinsi 

üzümlerde) 

- 100 kg üzümden 1’inci ve 2’nci aktarmalar bittikten sonra 65 litre nihai mamul elde edilir. 

- Üzüm şarap haline dönüşünceye kadar 1’inci ve 2’nci aktarmalar sırasında dibe çöken şarap 

taşlarından ve sarnıçtan sarnıca aktarma sırasında % 7 oranında bir fire meydana gelir. 

- Çökmeler neticesinde meydana gelen şarap taşları kimya sanayiinde kullanılmaya 

başlamıştır. 

Nakliye sırasında % 1 oranında fire meydana gelmektedir. Şarap dolum ve boşaltımı 

esnasında % 5 civarında fire ve zayiat meydana gelebilir. Bira, rakı, cin, votka ve şarap ile 

ilgili fire ve randıman oranları aşağıya çıkarılmıştır. 

- 1 kutu (50 cl.) biradan 2 bira bardağı bira çıkar. 

- 70 cl. Rakı, cin, votka şişesinden 6 cl. 8 duble çıkar. 

- 1 adet 75 cl. Şarap şişesinden 7 bardak şarap çıkar. 

- 1 adet 37 cl. Şarap şişesinden 3.5 bardak şarap çıkar. 

Kasalarda 24 adet küçük bira vardır. Biraların fire oranı% 10’dur. 

 

İNŞAAT MALZEMELERİ 

Kum, çakıl, torba kireç, tuğla, kiremit, asmolen, büz ve künk, depolama dahil satış mahalline 

kadar asgari ve azami : 

Kiremit ve tuğla : % 10 

Kum, çakıl : % 5-6 
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Torba kireç : % 2-3 

Asmolen, büz, künk : % 2-4 nispetinde fire verebilir. 

Marley, keten ve katranlı salmaztra malzemelerinin işlemler sırasında verdiği fire ve zayiat 

nispetleri aşağıya çıkarılmıştır. 

Marley : % 11 

Keten : % 5 

Katranlı salmaztra : % 5 civarındadır. 

İnşaat sektöründe faaliyet gösteren firmaların kullandıkları tuğla ve kiremitin ; 

a) Fabrikalardan inşaat mahalline intikali sırasında oluşan taşıma firesi : % 2, 

b) Söz konusu malzemelerin inşaatta kullanılması sırasında oluşan döşeme firesi % 8 

civarındadır. 

İnşaat kalıpları (özel kalıplar-saç panolar ve inşaatlarda kullanılan her türlü iskele ahşap 

malzemede), asgari % 5, azami % 10 arasında fire oluşmaktadır. Teleskopik direk üretiminde 

ve projelere göre çelik konstrüksiyon imalatı ve yerinde montaj esnasında % 1 nispetinde fire 

oluşmaktadır. 

 

 

OTO YEDEK PARÇALARI 

Oto yedek parçalarının alım, satım ve depolanması esnasında verebileceği fire nispetleri 

aşağıda hizalarında gösterilmiştir.; 

- Oto ampulü : % 5 

- Oto far ve stop lambaları, aynaları : % 3 

- Oto elektrik aksamı : % 2 

- Aksesuar : % 3 

- Motor aksamı : % 2 

- Aktarma organları : % 1 

- Şasi, karoseri aksamı : % 5-8 

- Kaporta parçaları : % 2,5 

- Oto Cam : %5-10 

 

TAVUK VE CİVCİV 

- Broiler civcivinde kümese teslime kadar %4 

- Broiler civcivinde 40-50 Günlük büyüme devresi boyunca %8 

- Yumurtacı civcivde 22 Haftalık Büyüme devresi boyunca % 10 

- Damızlık civcivde 26 Haftalık Büyüme devresi boyunca % 10 

Verim Döneminde ise; 

- Damızlık Tavuk Yumurta verimi döneminde Ölüm oranı % 10 

- Yumurta tavuğu yumurta verimi döneminde ölüm oranı % 15 

- Broiler damızlık tavuk 38 haftalık yumurta verimi döneminde toplam yumurta verimi kaybı 

(ırkının katolog değerine göre) % 25 

- Broiler Damızlık tavuk 38 haftalık yumurta verimi döneminde kuluçkalık yumurta verim 

kaybı (ırkının katolog değerine göre) % 12 

- Broiler Kuluçka randımanı kaybı (ırkının katolog değerine göre) % 20 

Sulu kesim yapılan piliçler, üretici firma tarafından şoklanarak ya da şoklanmadan tartılarak 

satışından sonra frigorifik araçlarla perakende satış yapan bayilere yapılan dağıtımda ve bütün 

alınarak parça (şişlik, fleto, boyun, kanat) olarak satışı sırasında % 3 civarında fire verir. 
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AKARYAKIT 

Akaryakıt ana depodan alınarak perakende satıcıların bulunduğu pompa depolarına nakli ve 

satışı esnasında ortalama olarak : 

Gazda (% 0.7,5) binde yedi buçuk , 

Motorinde (% 0.6) binde altı, 

Fuel – Oil de (%0.5) binde beş nispetinde fire ve zayiat verebilir. 

Benzin istasyonlarında satışı yapılan benzin, gaz yağı Fuel Oil ve makine yağlarının satışları 

sırasında veya tahmil, tahliye anında depolamadan mütevellit ortalama fire nispetleri : 

Benzin : % 0.15 (binde on beş) 

Gaz yağı : % 0.10 (binde on) 

Motorin : % 0.10 (binde on) 

Fuel-Oil : % 0.5 (binde beş) 

Makine yağı : % 0.5 (binde beş) 

olup, bu nispetler tatbikatta hadisenin şekline göre: 

Benzin : % 0.20 (binde yirmi) 

Gaz yağı : % 0.15 (binde on beş) 

Motorin : % 0.10 (binde on) 

Fuel-Oil : % 0.7,5 (binde yedi buçuk) 

Makine yağı : % 0.10 (binde on) 

Nispetlerine kadar yükselebilir. 

Benzin, süper benzin, gaz ve motorin satışı litre esnasına göre yapılmakta olup, uzun 

depolama  süreleri içinde %0.4 nispetinde fire ve zayiat verebilirler. 

Araştırmamızda akaryakıt fire oranları, çeşitli olaylar sonucu meydana gelebilecek aşırı 

kayıplarla ilgilidir. Örnek olarak satışların herhangi bir nedenle aksaması yüzünden uzun süre 

depoda bekleyen malın buharlaşması veya ikmal yerinden sıcak alınan malın, farklı iklimdeki 

aşırı soğuk ortamda depolanıp, satılması. Ya da çeşitli nedenlerle birkaç aşamada yapılan 

yükleme –boşaltmalar, fiili kayıpların yükselmesine yol açabilmektedir. 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı petrol İşleri Genel Müdürlüğü ’nün belirlediği 

ve Maliye Bakanlığı’nın da kabul ettiği akaryakıtlarda resmi ortalama şöyledir : 

Süper, normal, kurşunsuz benzinler için : Binde altı buçuk 

Gaz yağı ve motorin için : Binde beş 

Fuel – Oil cinsleri için : binde üç 

Bu oranlara tekabül eden parasal değerler satış fiyatının içinde müşteriden alındığından, 

bilindiği gibi bayilerin “fire adı” altında ayrıca bir gider kaydetmeleri mümkün değildir. 

Yukarıda resmi ortalama firelerin tatbikatta aşılması halinde, mükelleften açıklama 

istenecektir. Bu taktirde ve hadisenin belgelenmesi kaydıyla, Odamızca onaylanmış bulunan 

listedeki oranlar açıklamalarda yol gösterici olarak kullanılacak rakamlardır. 

Rafineride özelliklerine ve işlenen ham petrolün türüne bağlı olarak kalorifer yakıtında ki 

motorin oranı faklılık göstermekte olup, TÜPRAŞ rafinerileri itibariyle ortalama kalorifer 

yakıtı kompozisyonu aşağıya çıkarılmıştır. 

Motorin(%) Fuel Oil 

İzmit Rafinerisi 25 – 30 70 – 75 

İzmir Rafinerisi 30 70 

Kırıkkale Rafinerisi 40 60 

Tır filosunda kullanılan Ford ve Mercedes marka çekici kamyonlar 100 km. de ortalama 35 

Lt. 
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Motorin sarfederler ve yağ değişimleri de her 10 000 km. de bir yapılır. 

Akaryakıt satışlarında fire oranlarının tespitinde, ikmal yerinden sıcak alınan malın bekleme 

nedeni ile soğuduktan sonra satılmasından dolayı hacim olarak küçülmesi dikkate alınır. 

 

 

BETON BORDÜR, PARKE TAŞI 

Beton Bordür, Parke Taşı İmalat Aşamasında Fire Oranı: 

Ürün/Ürünler Fire Oranı 

Parke taşı imalatında kullanılan hammadde; kum, mıcır, ve çimento. 

Stok alanına taşınırken kum,mıcır %2 

Stok alanına taşınırken çimento %1 

Kum ve mıcır fabrika sahasında açık alanda stoklanmaktadır. Bu sebepten % 20 

 41/64 

bu hammaddeler daha stok sahasındayken fire vermektedir. (Bu oran stok 

sahasının zemini ve hava şartlarına göre) 

Stok sahasındaki kayıp için uygulanan fire % 13 

Çimento dökme çimento olarak çimento silosuyla gelmekte ya da torbalı 

çimento kullanılmaktadır. 

Dökme çimentoda siloda kalan miktar ve siloya boşaltma esnasında silo 

içindeki havanın filtrelerden dışarı tahliyesi sırasında havaya çimento 

uçmakta, zaman zaman filtrelerin tıkanıp temizlenme aşamasında fire 

oluşmaktadır. 

Torbalı çimento da taşıma esnasında, (stok sahasına ve imalat sahasına 

taşıma), çimentoların torbadan boşaltılması esnasında torbada çimento 

kalabilmekte, stokta kalma esnasında bekleme süresine göre ve hava 

şartlarına göre fire oluşmaktadır. 

Bu aşama için tespit edilen ortalama % 5 

Parke taşı iki tabaka şeklinde imal edilmektedir. 

Hammaddeler kepçe ve forklift yardımıyla stok sahasından imalat 

sahasındaki mikserlere taşınır, mikserlerde harç haline gelen hammaddeler 

bant yardımıyla makineye aktarılmakta ve kalıplara dökülmektedir. 

Kalıplara pres uygulandıktan sonra, ikinci tabaka için harç dökümü 

yapılmakta son kez preslenen kalıplardan, parke taşı paletler üzerine 

alınarak imalat aşaması son bulmaktadır. 

Hammadde harç haline gelir, harç makineye aktarılırken ve kalıplarda üretim zayiatı fire 

meydana gelmektedir. 

Bu oran ortalama % 6 

İmalat aşamasında toplam % 16,5 

Çimento % 12 

Kum-Mıcır % 21 

Toplam % 33 : 2 = % 16,5 

Mamül malların stok sahasına taşınırken ve stokta beklerken (Defolu imalatlar dahil) 

% 3 


